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RÅDYRJAKT LEKSVIK GRUNNEIERLAG 2020 
 
Leksvik Grunneierlag leier ut sitt område for rådyrjakt: ca 77.000 dekar. Alle som vil drive jakt 
på lagets område må på forhånd ha løst jaktkort. Jaktkortet gjelder for felling av ett dyr. Det 
kan søkes på/prioriteres mellom følgende jaktfelt: Søndre, Midtre, Nordre, Reidarsmyran, 
Røstadlia, Ytre Dalbygda, Bergbygda. 
 
Det må søkes særskilt om jakt på voksen rådyrbukk og/eller ordinær rådyrjakt. Se under, 
eller på lagets hjemmeside. Det er begrenset antall kort pr jaktfelt. Blir det for mange søkere 
foretas loddtrekning. Medlemmer av grunneierlaget har fortrinnsrett på tildeling av kort. 
Søker med registrert bostedsadresse i Leksvik har deretter fortrinn framfor utenbygds 
søkere. 
 
Merk: Jegere som fikk tildelt jaktkort i 2019 og som rapporterte for sent eller unnlot å 
rapportere vil ikke få kjøpt jaktkort i 2020 (vil ikke bli med i trekninga). 

 

Særskilt jakt på voksen rådyrbukk: Jakttid 10. aug til 20. sept. 
 
Pris pr kort (alle jaktfelt): 1300 kr. 
Særskilte jaktregler:  

 Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre 

 Det skal rapporteres om felling innen 24 timer 
 

Skriftlig søknad (brev, e-post) om bukkjaktkort må være Leksvik Grunneierlag i hende innen 
fredag 26. juni kl 16.00. Trekning vil foretas kort tid etterpå. Kun individuelle søknader. 
Søknad sendes til: 

e-post: post@leksvikgrunneierlag.com 
Brev: Leksvik Grunneierlag v/ Karl Oddvar Balvold, Storhaugv 8, 7120 Leksvik 

 
Følgende dokumentasjon må forevises for utstedelse av jaktkort (kan også skannes og 
sendes på e-post):  

1. Bevis for bestått storviltprøve 

2. Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund 

 
Ta eventuelt kontakt med leder i Grunneierlaget for å skaffe ettersøksavtale. 
 

Ordinær rådyrjakt: Jakttid 10. oktober til 23. desember. 
 
Det vil trekkes et antall kort for fritt dyr og et antall kort for kje. Pris pr kort (alle jaktfelt):  
1000 kr for fritt dyr og 800 kr for kje. 
 
Særskilte jaktregler:  

 Kortinnehaver må være med på jaktutøvelsen 

 Det er tillatt å delta i jakten med våpen dersom man har løst jaktkort for småviltjakt 

 Det skal rapporteres om felling innen 24 timer 

 Innenfor elgjaktperioden skal rådyrjakt kun skje i samråd med leder for elgjaktlag 
 
Søknad sendes på samme måte som bukksøknad. Søknadsfrist: fredag 18. september kl 
16:00.  
 
NB: Jaktkort som ikke er betalt innen forfall vil slettes og søker på venteliste får i 
stedet tilbudet. 
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